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PolíticaPolítica

Economia

Polícia

Mundo

Candidatura de Ciro 
Gomes à Presidência 
‘é irreversível’, diz 
Presidente do PDT

Ação que pede 
segurança a jornalistas 
de Bolsonaro será 
julgada no STF

Brasil corta em 10% as 
tarifas de importação

Casal morre após 
ser baleado dentro 
de carro blindado 
no Itaim Paulista

Na Alemanha, 
ministro de Saúde 
fala em voltar ao 
lockdown

Nunes diz que decisão de reajuste 
da tarifa de ônibus será tomada com 
prefeitos da região metropolitana

Economia

P2
O valor estimado das 27 obras são de R$ 5,5 bilhões. Programa de mobilidade urbana na capital paulista prevê 
a implantação de 11 novos corredores de ônibus, 4 novos terminais de ônibus e requalificação de corredores

Prefeitura e governo de SP anunciam 
parceria em Plano de Mobilidade

Marília Mendonça e mais 
4 morrem em queda de 
avião no interior de MG
Aeronave caiu perto de área de cachoeira. Aeronave caiu perto de área de cachoeira. 
Ainda não se sabe as causas do acidente Ainda não se sabe as causas do acidente   P14P14

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que não 
está definido que haverá aumento da tarifa de ônibus na ca-
pital, que a decisão será tomada entre as prefeituras da região 
metropolitana e que aguarda subsídio do governo federal. P5

O presidente do PDT, 
Carlos Lupi, afirmou nesta 
sexta-feira que Ciro Gomes 
continuará como pré-can-
didato do partido à Presi-
dência da República. O ex-
-ministro havia anunciado, 
na quinta-feira de manhã, 
que estava  suspenden-
do sua pré-candidatura 
após membros da sigla na 
Câmara votarem a favor da 
PEC dos Precatórios.        P3

O ministro Dias Toffoli, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
decidiu levar para julgamento 
no plenário da Corte a ação do 
partido Rede Sustentabilidade 
pedindo que a presidência da 
República seja obrigada a ga-
rantir a segurança dos jorna-
listas que cobrem a rotina do 
presidente Jair Bolsonaro.  P3

O governo brasileiro anun-
ciou ontem (5) a redução em 
10% das tarifas de impor-
tação de aproximadamente 
87% dos bens e serviços im-
portados pelo país até o dia 
31 de dezembro de 2022.  P5

Uma mulher de 44 anos, 
e seu companheiro, de 47, 
morreram após serem ba-
leados dentro de um carro 
blindado no Itaim Paulista, 
Zona Leste de São Paulo, na 
tarde de quinta-feira (4). P4

A Alemanha teve o segundo 
recorde seguido de núme-
ro de novos casos diários de 
Covid-19 nessa sexta-feira (5): 
foram pouco mais de 37 mil 
casos nas últimas 24 horas.  P6

Prazo agora vai até Prazo agora vai até 
31 de dezembro 31 de dezembro P6P6

MEC prorroga prazo MEC prorroga prazo 
para renovação de para renovação de 

contratos do Fiescontratos do Fies
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POLÍTICA

Prefeitura e governo de SP anunciam 
parceria em Plano de Mobilidade
O valor estimado das 27 obras são de R$ 5,5 bilhões. Programa de mobilidade urbana na capital paulista prevê 
a implantação de 11 novos corredores de ônibus, 4 novos terminais de ônibus e requalificação de corredores
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Da Redação

programa prevê 
a implantação 
de 11 novos 
corredores de 
ônibus, o que 

representa mais de 95 
km de novas vias, 30 
km de requalificação de 
corredores já existentes, 
além da construção de 
quatro novos terminais, 
beneficiando 3 milhões 
de pessoas.
“A cidade de São Paulo 
está fazendo um plano 
ambicioso na mobilida-
de urbana. Essas obras 
vão beneficiar todas as 
regiões da cidade, com 
foco na população mais 
periférica da cidade, da 
região que mais neces-
sita de transporte pú-
blico”, afirmou Marcos 
Monteiro, secretário 
municipal de Infraestru-
tura Urbana e Obras.
A fase 1 do plano de 
mobilidade recebe 
investimento de R$ 1,4 
bilhão, sendo 50% do 
governo estadual e 50% 
da prefeitura. O valor 

não inclui gastos com as 
desapropriações feitas 
pelo município.
As obras incluem re-
tomada do projeto BRT 
Radial Leste, que era 
de 2014. O projeto foi 
reavaliado em 2018. E, 
agora terá algumas al-
terações como a intro-
dução de uma ciclovia, 
as passagens de nível 
que eram elevadas agora 
ficaram no nível da rua, 
entre outras pequenas 
alterações. A licita-
ção deve ser aberta até 
metade de 2022 e finali-
zadas até o fim de 2024, 
segundo Monteiro.
A primeira fase do plano 
prevê a construção dos 
corredores BRT Radial 
Leste, trechos 1 e 2, do 
Corredor Chucri Zaidan, 
e a requalificação de 
cinco corredores e faixas 
exclusivas de ônibus.
Fase 1
BRT Radial Leste
O primeiro trecho tem 
9,5 km de extensão 
e vai do Parque Dom 
Pedro até o cruzamento 
com a Avenida Arican-
duva, interligando o 

O

SP vai manter demissão de servidores não 
vacinados, mesmo após portaria do governo federal

Da Redação

O prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes (MDB), afirmou 
que vai manter a exoneração 
dos três servidores comis-
sionados que foram demi-
tidos por não se vacinarem 
contra a Covid-19.
Segundo o prefeito, mesmo 
após uma portaria do Minis-
tério do Trabalho proibir as 
demissões em todo o país por 
causa da vacina, as exonera-
ções na cidade de São Pau-
lo estão mantidas e devem 
atingir outros órgãos da 
capital, caso os servidores não 
completem a imunização.
“A Prefeitura segue firme no 
propósito de defender a vida e 
não permitir, inclusive funcio-
nários públicos, que recebem 

dinheiro público possam 
colocar em risco a vida das 
pessoas com quem trabalha e 
ao público, porque são remu-
nerados pra atender a popula-
ção”, declarou o prefeito.
“[A Prefeitura de SP também] 
tem um decreto. As pessoas 
que não apresentaram a sua 
vacinação ou justificativa mé-
dica foram exoneradas. Agora 
a gente vai entrar numa 2ª 
etapa, que são as empresas di-
retas, autarquias, fundações”, 
completou.
Ricardo Nunes chamou a por-
taria do governo federal, que 
foi lançada em 1º de novem-
bro, de “muito inapropriada” 
e “sem sentido”. A norma 
foi assinada pelo ministro do 
Trabalho e Previdência, Onyx 
Lorenzoni, e publicada em 
edição extra do “Diário Oficial 

da União”.
Segundo o texto, estão proi-
bidas demissões por justa 
causa quem não comprovar a 
vacinação.
A publicação da norma federal 
aconteceu dois dias depois 
das três demissões já terem 
sido oficializadas pela Prefei-
tura de SP no Diário Oficial da 
cidade, na sexta-feira (29) e no 
sábado (30).
O prefeito de SP disse nessa 
sexta (5), entretanto, que es-
pera que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) declare incons-
titucional a portaria federal.
“É importante defender a 
vacina, defender a vida, e 
continuaremos nessa batalha 
torcendo que o STF julgue 
rapidamente essa portaria, que 
na minha opinião foi publi-
cada num momento muito 

BRT Radial Leste com 
o BRT Aricanduva (que 
está sendo aprovado). 
O primeiro trecho vai 
beneficiar 185 mil pes-
soas. O investimento é 
de R$ 416 milhões (R$ 
45 milhões em desapro-
priações).
O trecho 2 do BRT Ra-
dial tem 8,6 km e vai li-

gar a Avenida Aricandu-
va até estação Itaquera 
do Metrô, beneficiando 
76 mil pessoas por dia. 
O custo do empreen-
dimento é de R$ 291 
milhões (R$ 16 milhões 
em desapropriações).
Corredor Chucri Zaidan
Outra obra parada que 
será retomada é o cor-

redor da Avenida Chu-
cri Zaidan, passando 
pela Avenida João Dias, 
Avenida Doutor Chucri 
Zaidan e Avenida Roque 
Petroni Jr. A faixa exclu-
siva deve receber 95 mil 
passageiros por dia ao 
custo de R$ 388 mi-
lhões. A licitação ainda 
está sendo preparada.

inapropriada”, afirmou.
“Vamos fazer o que tiver que 
enfrentar para defender a vida 
e esperar que tenham bom 
senso. Inclusive tem as ações 

judiciais que, inclusive, muito 
possivelmente essa portaria 
sem sentido deva passar, ficar 
sem efeito”, completou o pre-
feito de SP.
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Ação que pede segurança a jornalistas 
de Bolsonaro será julgada no STF

Da Redação

ministro Dias To-
ffoli, do Supremo 
Tribunal Federal 
(STF), decidiu levar 
para julgamento no 

plenário da Corte a ação do 
partido Rede Sustentabilida-
de pedindo que a presidência 
da República seja obrigada a 
garantir a segurança dos jor-
nalistas que cobrem a rotina 
do presidente Jair Bolsonaro. A 
ação foi apresentada após Bol-
sonaro hostilizar profissionais 
da imprensa em sua passagem 
por Roma, e a sua equipe de 
segurança ter agredido alguns 
deles, tomando inclusive um 
telefone celular de um jorna-
lista.

Para justificar sua decisão, o 
ministro mencionou “a rele-
vância da questão debatida”. 
Mas, antes que o julgamento 
possa ocorrer, Toffoli solicitou 
informações a Bolsonaro, que 
terá dez dias para responder. 

Depois, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) e a Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
terão cinco dias para se ma-
nifestar. Após tudo isso, será 
necessário ainda que a data 
do julgamento seja marcada, o 
que é atribuição do presidente 
do STF, o ministro Luiz Fux.

O partido Rede Sustentabili-
dade pediu que o STF obrigue 
a Presidência da República a 
adotar “todos os meios neces-
sários para assegurar o livre 
exercício da imprensa, bem 
como a integridade física de 
jornalistas e demais profis-
sionais da mídia, durante a 
cobertura dos atos do pre-
sidente”. Também solicitou 
que a Corte determine que 
o Planalto apresente em 48 
horas um plano de segurança 
para garantir a segurança dos 
jornalistas, com a participação 
de integrantes do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI).

O partido pediu ainda que 
Bolsonaro seja impedido de 

Decisão foi tomada pelo ministro relator, Dias Toffoli, mas data precisa ser 
marcada pelo presidente da Corte, Luiz Fux
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Ex-ministro havia anunciado que não seria mais pré-candidato após partido votar a favor da PEC dos 
Precartórios; Carlos Lupi afirmou que está trabalhando para reverter votos favoráveis à proposta

Candidatura de Ciro Gomes à Presidência 
‘é irreversível’, diz Presidente do PDT

Da Redação

O presidente do PDT, Carlos 
Lupi, afirmou nesta sexta-feira 
que Ciro Gomes continuará 
como pré-candidato do parti-
do à Presidência da República. 
O ex-ministro havia anuncia-
do, na quinta-feira de manhã, 
que estava  suspendendo 
sua pré-candidatura após 
membros da sigla na Câmara 
votarem a favor da PEC dos 
Precatórios. Segundo Lupi, a 
escolha de Ciro como postu-
lante ao Palácio do Planalto é 
“irreversível”.

“A candidatura é irreversível. 
Isso já foi definido pelo parti-
do”. Disse Lupi, completan-
do: “Ele fez um gesto ontem 
contrário à votação do partido 
em relação a PEC. Mas esta-
mos conversando com cada 
um para que a bancada vote 

contra a proposta [no segundo 
turno da votação].”

Com uma bancada de 24 de-
putados, 15 pedetistas votaram 
a favor da PEC, defendida 
pelo governo federal. O apoio 
foi fundamental para que a 
proposta fosse aprovada, com 
uma margem estreita de ape-
nas quatro votos a mais que o 
mínimo necessário, de 308. Ao 
anunciar que estava suspen-
dendo sua pré-candidatura, 
Ciro disse que não poderia 
“compactuar com a farsa e os 
erros bolsonaristas”.

Lupi disse que conversa com 
os deputados federais do 
partido para que a maioria da 
bancada mude sua posição no 
segundo turno da votação na 
Câmara. O presidente do PDT 
explicou ainda que sabia que 
havia uma negociação do líder 
do partido, Wolney Queiroz 

(PE), com o presidente da 
Casa, Arthur Lira (PP-AL), 
para que a sigla apoiasse a 
PEC. Ele, no entanto, afirmou 
que não tinha conhecimento 
de que a bancada havia deci-
dido votar a favor da proposta.

Na desta quinta-feira, Queiroz 
reagiu às ameaças de Ciro reti-
rar sua candidatura e afirmou 
que deputados do partido 
haviam almoçado com Lupi e 
falado sobre as tratativas em 
torno da PEC.

“Eu tinha ciência de que isso 
estava acontecendo, mas não 
sabia qual era a decisão. Uma 
coisa é ter conhecimento, 
outra coisa é aprovar.”, disse o 
cacique da legenda ao GLOBO.

Na quinta-feira, Lupi apre-
sentou uma ação ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
cancelar a votação da PEC 

O

fazer ou incentivar ataques 
verbais ou físicos à imprensa, 
sob pena de multa de R$ 100 
mil por cada ato. Segundo a 
ação, o presidente da Repú-

blica tem um comportamento 
que, “em vez de proteger e 
estimular o trabalho jornalís-
tico, prefere dele escarnecer 
ou agredir os seus profissio-

nais, visando a cercear a sua 
atuação”. O partido avalia que, 
por medo de perseguição, os 
jornalistas possam vir a prati-
car a autocensura.

na Câmara sob justificativa 
de que Lira feriu o regimento 
interno da Casa ao autorizar 
que 23 parlamentares, que 
estavam em viagem, votassem 
remotamente. Ele classificou 
o ato como “um cheque em 
branco que a Câmara deu a 

Lira e ao profeta da Ignorân-
cia”, fazendo referência ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido).

Lupi espera que até segunda-
-feira o relator da ação no STF 
já esteja definido.
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Veículo de luxo estaria com a janela do motorista parcialmente aberta, por 
onde os disparos teriam passado e atingido as vítimas

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o criminoso fugiu levando um vídeo game, 
oito celulares e um relógio de pulso

Homem armado amarra e amordaça vendedor 
para assaltar loja de eletrônicos em shopping

Da Redação

Um homem armado 
amarrou e amorda-
çou um vendedor e um 
cliente para roubar uma 
loja de eletrônicos de 
um shopping de Mauá, 
na região do ABC pau-
lista na manhã de quar-
ta-feira (3). As imagens 
de câmeras de seguran-
ça do estabelecimento 
foram divulgadas na 
quinta-feira (4).
Nas imagens, é possí-
vel ver que o criminoso 
entrou na loja, fez uma 
pergunta para o vendedor 
e, antes dele responder, 
apontou a arma e anun-
ciou o assalto. Ele levou o 
vendedor para uma sali-
nha dos fundos, amarrou 
os braços dele e o amor-
daçou. Antes de sair da 
sala, ele pegou um vídeo 
game que estava no local.

Depois, o ladrão foi para 
a loja e começou a colo-
car objetos na mochila. 
Quando tentava abrir 
uma porta de vidro, um 
cliente entrou na loja. O 
criminoso, então, levou 
o cliente para a salinha, 
onde ele também foi 
amarrado.
Antes de sair da loja, ele 
ainda pegou um celular 
que estava no balcão da 
loja.
De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública, 
o criminoso fugiu levan-
do um vídeo game, oito 
celulares e um relógio de 
pulso. Até o momento, 
ele não foi identificado. 
O caso continua sendo 
investigado pela polícia.
Quem tiver alguma 
informação que ajude 
a polícia, o número do 
disque-denúncia é o 181. 
Não é necessário se iden-
tificar.

Casal morre após ser baleado 
dentro de carro blindado no 
Itaim Paulista, Zona Leste de SP

Da Redação

U
ma mulher de 44 
anos, e seu 
companheiro, de 
47, morreram 
após serem 

baleados dentro de um 
carro blindado no Itaim 
Paulista, Zona Leste de 
São Paulo, na tarde de 
quinta-feira (4).
Segundo testemunhas, 
dois indivíduos que esta-
vam em uma moto teriam 
efetuado ao menos seis 
disparos contra o carro 
das vítimas, um deles 
atingindo o vidro de uma 
janela traseira e os de-
mais o casal. A janela do 
motorista estaria parcial-
mente aberta, o que teria 

permitido a passagem dos 
tiros.
De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública 
(SSP-SP), ao ser socorri-
da, a mulher relatou que 
começaram a ser perse-
guidos pela moto quando 
estavam trafegando pela 
Av. Marechal Tito e que os 
criminosos teriam dispa-
rado diversas vezes con-
tra ela e o companheiro, 
fugindo em seguida.
As vítimas foram socorri-
das e encaminhadas para 
um hospital da região, 
mas ambas não resistiram 
aos ferimentos e acaba-
ram indo a óbito.
O caso foi registrado no 
50º Distrito Policial como 
homicídio e tentativa de 
homicídio. Fo
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ECONOMIA

Prefeito de SP diz que além do aumento do diesel, a alta da inflação também 
deve impactar no valor da tarifa do ônibus

Ministro da Economia diz que redução ajudará a moderar a inflação

Brasil corta em 10% as tarifas de importação

Da Redação

prefeito de São 
Paulo, Ricardo 
Nunes (MDB), 
disse que não 
está definido que 

haverá aumento da tarifa 
de ônibus na capital, que 
a decisão será tomada 
entre as prefeituras da 
região metropolitana e 
que aguarda subsídio do 
governo federal.
Na quinta-feira (4), Nu-
nes tinha declarado que 
que vê como “inevitável” 
o aumento da tarifa de 
ônibus na capital paulista 
a partir do ano que vem. 
“Não existe nada defi-
nido que vai ter aumen-
to da tarifa, eu estou 
ponderando o seguinte, 
que só esse ano o diesel 
aumentou 65,2%. Essa 
decisão vai ser tomada 
entre as prefeituras da 
região metropolitana, 
depende de um conjunto 
de estudos”, afirmou.
De acordo com Nunes, 
o custo do sistema de 
transporte público na ci-
dade com ônibus, diesel, 

pneu, funcionários e etc 
custa R$ 8 bilhões por 
ano. O sistema arreca-
da R$ 5 bilhões com as 
passagens pagas pela 
população e a diferença 
de R$ 3 bilhões é paga 
pela Prefeitura em forma 
de subsídio.
“Se a gente tiver o au-
mento do custo, dei um 
exemplo agora impor-
tante né, o governo fe-
deral acabou não conse-
guindo segurar, conter, 
não é nem jogar culpa, 
é só um dado concre-
to, não estou jogando a 
culpa em ninguém, mas 
65% do diesel só esse 
ano, isso gera impacto no 
custo. Então, ou a gente 
aumenta o subsídio, que 
já tá muito elevado, esse 
ano deve bater em R$ 3,3 
bilhões ou faz um ajuste 
na tarifa. Não tá defini-
do, vamos ver a melhor 
solução pra essa situação 
muito séria, mas também 
uma discussão com os 
prefeitos da região me-
tropolitana”, afirmou.
Nunes afirmou que 
agurada um subsídio do 
governo federal para 

Da Redação

O governo brasileiro 
anunciou ontem (5) a re-
dução em 10% das tarifas 
de importação de apro-
ximadamente 87% dos 
bens e serviços importa-
dos pelo país até o dia 31 
de dezembro de 2022.
Em nota conjunta, divul-
gada pelo Ministérios da 
Economia e das Relações 
Exteriores, o governo 
diz que a medida “jus-
tifica-se pela situação 
de urgência trazida pela 
pandemia de covid-19 
e pela necessidade de 

poder contar, de forma 
imediata, com instru-
mento que possa con-
tribuir para aliviar seus 
efeitos negativos sobre a 
vida e a saúde da popu-
lação brasileira”.
Inflação
O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
nesta sexta-feira (5) que 
essa redução nas tarifas 
de importação vai aju-
dar a moderar a inflação 
no país. Ele comentou 
o corte nas alíquotas 
durante sua participa-
ção na terceira edição da 
Conferência de Comércio 
Internacional e Serviços 

do Mercosul, promovida 
pelo Conselho de Câma-
ras de Comércio do bloco 
econômico.
“A nossa Tarifa Externa 
Comum ainda é mui-
to elevada e isso num 
momento como o atual, 
em que nós temos uma 
pressão inflacionária for-
te na economia brasileira 
e gostaríamos de dar um 
choque de oferta, facilitar 
a entrada de importações 
para dar uma moderação 
nos reajustes de preços, 
é o momento ideal para 
fazer uma abertura, ain-
da que tímida, da econo-
mia”, afirmou o ministro.
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Nunes diz que decisão de reajuste 
da tarifa de ônibus será tomada com 
prefeitos da região metropolitana

tentar conter o aumento 
da tarifa.
“A união dos prefei-
tos nacionais tem uma 
demanda junto ao gover-
no federal já faz tempo, 
isso tem sido discutido 
há muito tempo, pro 
governo federal ajudar 
com o subsídio do trans-
porte coletivo, porque 
quando você faz subsídio 

do transporte coletivo 
é uma política pública 
muito importante.”
“Então existe essa de-
manda da frente nacio-
nal de prefeitos e a gente 
tem uma expectativa. Por 
exemplo, se o governo 
federal ajudar os municí-
pios a subsidiar o trans-
porte, a gente tem uma 
variante. Outra questão 

que é importante deba-
ter, é necessário a gente 
pleitear a desoneração da 
folha de pagamento dos 
funcionários do sistema 
de transporte, porque é 
uma ação pra coletivi-
dade.
O valor da tarifa atual-
mente na cidade é de R$ 
4,40 e está congelado há 
dois anos.
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Prazo agora vai até 31 de dezembro
Da Redação

O Ministério da Educação 
publicou no Diário Oficial da 
União de sexta-feira (5) por-
taria que prorroga, para 31 
de dezembro, o prazo para 
a renovação semestral dos 
contratos de financiamentos 
concedidos pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), simplificados e não 
simplificados, do 1º e 2º se-
mestres de 2021.
Os aditamentos de reno-
vação semestral devem ser 
feitos por meio do Sistema 
Informatizado do Fies (Sis-
FIES), disponível na página 
eletrônica do Ministério da 
Educação. 
A prorrogação do prazo 
tem por objetivo garantir 
que todos os estudantes 
possam realizar os adita-

mentos neste período de 
pandemia de covid-19.
No caso de aditamento não 
simplificado, quando há al-
teração nas cláusulas do con-
trato, como mudança de fia-
dor por exemplo, o estudante 
precisa levar a documentação 
comprobatória ao banco para 
finalizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada a 
partir da validação do estu-
dante no sistema.
Os contratos do Fies devem 
ser renovados semestral-
mente. O pedido de adita-
mento é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino 
e, em seguida, os estudantes 
devem validar as informa-
ções inseridas pelas faculda-
des no SisFies.
O Fies é o programa do go-
verno federal que tem como 
meta facilitar o acesso ao 

crédito para financiamento 
de cursos de ensino superior 
oferecidos por instituições 
privadas.
Criado em 1999, ele é ofer-
tado em duas modalidades 
desde 2018, por meio do Fies 
e do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies). O 
primeiro é operado pelo go-
verno federal, sem incidên-
cia de juros, para estudantes 
que têm renda familiar de 
até três salários mínimos 
por pessoa. O percentual 
máximo do valor do cur-
so financiado é definido de 
acordo com a renda familiar 
e os encargos educacionais 
cobrados pelas instituições 
de ensino.
O P-Fies funciona com re-
cursos dos fundos constitu-
cionais e dos bancos privados 
participantes, o que implica 
cobrança de juros.

Pelo menos duas regiões do país podem entrar em lockdown se a tendência de alta não for revertida
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Na Alemanha, ministro de Saúde 
fala em voltar ao lockdown

MEC prorroga prazo para renovação de contratos do Fies

Da Redação

Alemanha teve o 
segundo recorde 
seguido de núme-
ro de novos casos 
diários de Covid-19 

nessa sexta-feira (5): foram 
pouco mais de 37 mil casos 
nas últimas 24 horas.
O recorde anterior, o de 
quinta-feira, era de pouco 
menos de 34 mil notificações. 
Segundo a agência de notí-
cias Associated Press, houve 
um represamento de notifi-
cações no começo da semana 
por causa de um feriado que 
caiu na segunda-feira.
O país chegou a 96.346 mor-
tes por Covid-19.
O centro Robert Koch, o 
responsável pelas respostas 
às doenças infecciosas no 
país, as pessoas não vacina-
das correm um alto risco de 
infecção.
O ministro da Saúde, Jens 
Spahn, afirmou que o país 
poderá ter que impor um 
novo lockdown.
Dois líderes de estados, 
Saxônia e Turíngia, afirma-
ram que deverão impor lock-
downs se medidas nacionais 
não forem tomadas para 
reverter a atual tendência de 
alta de infecções.
O líder da Turíngia disse 
que vão faltar leitos de UTI 
em dias.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
Vereadores do PSDB tão se sentindo órfãos políticos do Bruno 
Covas, que agora dá nome ao inaugurado “parque Augusta” ?  

PREFEITURA (São Paulo)
.
Quem acha que Ricardo Nunes (MDB) tá preocupado com ata-
ques do Datena, em relação ao aumento dos ônibus em 2022 ?   
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)  
Assim como fez no PTB, o deputado Campos Machado já filian-
do quem tem orgulho de ser negro ou negra no seu Avante 70 ? 
.
GOVERNO (São Paulo) 
Até quando João Doria vai poupar o ex-Presidente FHC, que 
não reiterou apoio à candidatura Presidencial nas prévias 
(PSDB) ?    
.
CONGRESSO (Brasil)
Quem tem medo do ex-magistrado Moro (Paraná) e do jorna-
lista Datena (São Paulo) faturarem 2 cadeiras no Senado 2022 
?  
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (ainda sem exército partidário) vai seguir nas 
batalhas - Congresso e Supremo - e nas muitas guerras religio-
sas ?    
.
PARTIDOS (Brasil) 
Moro (ex-juiz federal) e Dalagnoll (ex-procurador - MP fede-
ral) já têm pesquisas pelas disputaas ao Senado e Câmara dos 
Deputados ?   
.
HISTÓRIAS 
O jovem Marcelo Pinto, diretor administrativo do complexo de 
Interlagos, elogia o senior - mais de 80 anos - Vicente Rosólia, 
...  
.
(São Paulo)
... Secretário Executivo de Lazer : “Nosso 1º grande Prêmio São 
Paulo de Fórmula 1 vai entrar pra História pelo trabalho e pela ...
.
(BRASIL)  
... coragem de um homem que tem personalidade e caráter, 
tendo reconhecimento inclusive pelo nosso “Tribunal de Contas 
“  
.
M Í D I A S    
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - recebeu 
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar 
de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo
.
Twitter  @cesarnetoreal  -  Email  cesar@cesarneto.com

Andador infantil: Principal causa 
de acidentes em crianças
Em crianças menores de um 
ano de idade as quedas estão 
em terceiro lugar no ranking 
de acidentes e, pensando em 
andadores infantis, eles po-
dem causar não só quedas, 
mas também afogamentos, 
queimaduras entre outros. 
Desde 2009 a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) 
contraindica o uso do anda-
dor em crianças. 

Embora o andador pareça 
seguro e prático, essa é uma 
falsa impressão! Só há des-
vantagens em seu uso.

Damos poder e velocidade 
a uma criança que não tem 
consciência dos perigos que 
está correndo – a capaci-
dade de autoproteção só é 
adquirida aos cinco anos de 
idade.

A estrutura do bebê peque-
no, que tem a cabeça mui-
to maior do que o resto do 
corpo, associado à estrutura 
do andador, ajuda para que 
na maioria das quedas haja 
traumatismos cranianos.

Elas também podem alcan-
çar rapidamente lugares pe-
rigosos, como piscinas. Um 
simples tapete ou um brin-
quedo no chão pode causar 
uma queda do andador. Sem 
falar das quedas de escadas, 
acidente que pode ser fatal!
Locomovendo-se com o an-

dador, o bebê pode alcan-
çar substâncias tóxicas em 
lavanderias ou banheiros, 
como por exemplo, água sa-
nitária, inseticidas e remove-
dores, podendo sofrer intoxi-
cações e queimaduras.

Além disso, o aparelho ensina 
a caminhar na postura incor-
reta: pés apoiados de forma 
inadequada acabam forçan-
do músculos que não tinham 
que ser forçados. Dessa for-
ma, a criança também gasta 
menos energia em compa-
ração àquelas que ficam no 
chão engatinhando.

Os andadores não ajudam 
os pequenos a andar, pelo 
contrário, atrasam o seu de-
senvolvimento motor e são 
extremamente perigosos. 
Bebês que usam o aparelho 
levam mais tempo para ficar 
de pé e andar sem apoio.

Para um bom desenvolvi-
mento das crianças peque-
nas, deixe-as brincando de 
bruços no chão. Inclusive, 
esse procedimento tem um 
nome: Tummy Time, a hora 
do exercício do bebê. E para 
prevenir acidentes, deixe o 
ambiente dele seguro, sem 
tomadas descobertas, fios 
soltos, brinquedos pontiagu-
dos ou menores de dois cm.
Com criança, todo cuidado é 
pouco. Prevenir para prote-
ger!

Vanessa Mouawad
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O jornal “Diário de S. Paulo” ainda 
não publicou um Editorial sobre o 
futuro do Brasil e menos ainda so-
bre o futuro do planeta Terra. Entre 
as mais diversas razões, algumas 
tem a ver com as lógicas factuais 
do jornalismo enquanto missão de 
cobrir e comentar como forma de 
deixar clara qual NOSSA OPINIÃO, 
objetivas ou subjetivas, conforme 
as características dos fatos que que 
compõem as Histórias de São Paulo, 
do Brasil e do mundo. Vale lembrar 
que nenhum veículo de imprensa 
tem o poder de influenciar povos ou 
participar de governos eternamen-
te, muito menos agora que o uso 
das redes sociais - que no Brasil terá 
a Internet 5G para ser ainda mais 
rápida - podem construir e des-
construir ‘verdades’ dominantes. 
Com todos as mazelas que afligem 
a humanidade de quase 8 bilhões 
de almas, ainda temos uma missão 
com o povo brasileiro ...    

Em tempo : a História do jornal 
“Diário de S. Paulo” não pode ser 
deletada, até porque faz parte 
integrante da História da imprensa 
brasileira e mundial, desde o Século 
19 com o jornal “Diário Popular”. 
Observação importante, espe-
cialmente para os professores das 
faculdades de Comunicação Social 
(habilitação em jornalismo) : jornais, 
revistas, rádio, televisão e portais 
via (Internet), sediados em qualquer 
dos países eleições livres e regimes 
democráticos - na atual geopolíti-
ca deste mundo - devem usar do 
poder da comunicação - via liberda-
de de imprensa (no Brasil garantida 
pela Constituição de 1988) contra 
seus habitantes e a favor dos seus 
eventuais governantes, uma vez 
que vivemos mudanças individuais 
e coletivas dramáticas, em tem-
po real, conforme profetizado nos 
livros que relatam o nascimento dos 
Cristãos na Literatura Bíblica ...

Afinal, para onde vai a 
discussão sobre o clima?
Se você assistiu aos telejor-
nais ou leu algum portal de 
notícias na última semana, 
sabe que está acontecendo 
a COP 26 em Glasgow, na Es-
cócia. E, com certeza, viu que 
o presidente brasileiro prefe-
riu não aparecer por lá.
Aproveito este momento, 
então, para falar de inclusão. 
Não sobre inclusão do even-
to, que sabemos que não há, 
com um grupo de homens 
brancos acima dos 50 anos 
dando as cartas, enquanto a 
diversidade só acontece en-
tre os manifestantes na por-
ta.
Quero falar novamente sobre 
a dificuldade que se tem para 
levar a discussão sobre o cli-
ma para as vidas reais, em lu-
gares reais. Você sabe como 
esse tema chega para quem 
vive nas periferias, onde fal-
tam empregos, renda e co-
mida? Ou para quem mora no 
semiárido, em que sempre 
faltaram chuvas, mas agora 
também volta a faltar espe-
rança?
Tenho tido essa conversa há 
muitos anos, com movimen-
tos, partidos e líderes políti-
cos que falam sobre susten-
tabilidade, clima e proteção 
ambiental. E, infelizmente, a 
mesma discussão precisa ser 
retomada. Embora algumas 
poucas iniciativas consigam 
chegar com informações re-
levantes para quem não está 
na “turma” dos ambientalis-
tas, a maioria dos movimen-
tos continua falando somen-

te com os pares.
A dona Maria, o seu José, os 
adolescentes da periferia, 
os jovens do interior, todos 
estão excluídos de qualquer 
debate, e não porque ele não 
esteja acessível na mídia ou 
nas redes, mas porque o dis-
curso usado é extremamen-
te excludente.
Sim, o problema começa pelo 
discurso, pela opção de falar 
de termos difíceis, de mudar 
definições a todo o momen-
to, em um movimento de se 
proteger de possíveis “in-
vasores”. Pense nisso: crise 
climática, sustentabilidade, 
pegada ambiental, desenvol-
vimento regenerativo, gases 
de efeito estufa, créditos de 
carbono e uma infinidade de 
outros termos. Quem tem 
acesso às definições disso 
tudo? 
Então, volto a dizer: não há 
resposta à crise climática 
sem que o discurso chegue 
a quem vive no planeta. E, se 
tem quase 8 bilhões de pes-
soas por aqui, não são alguns 
milhares em Glasgow ou nos 
Partidos Verdes pelo mundo 
que vão resolver o problema 
sozinhos.

Kleber Carrilho é professor, analista polí-
tico e doutor em Comunicação Social 
Instagram: @KleberCarrilho
Facebook.com/KleberCarrilho

diário de S.Paulo

Charge

Kleber Carrilho

Sobre o Futuro do Planeta Terra
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Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 0026959-84.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Maurício Carlos Moletta, inscrito no CPF sob nº 202.439.688-79 e a Carlos Moletta, inscrito no CPF sob nº 
390.459.278-53, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte 
de Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A, alegando em síntese que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial (1021581-04.2017.8.26.0602) requerida por Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A em face de Moletta 
Materiais para Acabamento Ltda., para recebimento de R$ 35.783,37 (nov/18) foi instaurado o pedido de 
processamento de desconsideração da personalidade jurídica da executada para a inclusão dos sócios. Estando os 
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta, a 
fim de que no prazo de 15 dias, após os 30 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifestem sobre o pedido de 
desconsideração e requeiram as provas cabíveis, ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Sorocaba, aos 28 de outubro de 2021. K-05e06/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2454/2021 Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com fornecimento 
de suprimentos, exceto papel, e assistência técnica, para atendimento das necessidades da Prefeitura de Santa Rita do 
Passa Quatro. Retirada do Edital: a partir das 09:00 horas do dia 09/11/2021 nos sítios eletrônicos: www.santaritadopas-
saquatro.sp.gov.br e https://bllcompras.com. Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação: a partir das 
09:00 horas do dia 09/11/2021 até às 15:00 horas do dia 23/11/2021. Abertura da sessão pública: às 15:01 horas do dia 
23/11/2021. Início da disputa: às 09:00 horas do dia 25/11/2021. Realização da sessão pública: https://bllcompras.com 
Número do Processo Licitatório: FS000112/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2427/2021 Objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos de informática para todos os setores e departamentos da Prefeitura de Santa Rita 
do Passa Quatro. Retirada do Edital: a partir das 09:00 horas do dia 09/11/2021 nos sítios eletrônicos: www.santaritado-
passaquatro.sp.gov.br e https://bllcompras.com. Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação: a partir 
das 09:00 horas do dia 09/11/2021 até às 09:00 horas do dia 30/11/2021. Abertura da sessão pública: às 09:01 horas do 
dia 30/11/2021. Início da disputa: às 09:00 horas do dia 03/12/2021. Realização da sessão pública: https://bllcompras.
com Número do Processo Licitatório: FS000113/21 Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa 
Quatro – SP, 05 de novembro de 2021.Marcelo Simão – Prefeito Municipal.

Construtora Lix da Cunha S.A.
Companhia Aberta

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215
Assembleia Geral Ordinária Edital De Convocação

São convidados os Srs Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em AGO a se realizar no dia 
29/11/2021, às 10hs, na Avenida Francisco Glicério, 1.101, conjunto 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a 
seguinte ordem do dia: a) Leitura e discussão do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais 
contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; b) fixar 
a remuneração global dos administradores. A Companhia comunica que as referidas demonstrações encontram-se 
à disposição dos srs acionistas na sede social da Companhia, no seu site de relacionamento com investidor (http://
www.lix.com.br/investidor.aspx/informações financeiras) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escritura-
ção Digital, desde 19/10/2021, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021. O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer à assembleia munido de documento que comprove sua identidade. Os instrumentos de man-
dato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente edital deverão 
ser apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração, 
e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1101, Conjun-
to 32, Centro, Campinas/SP, CEP 13012-100, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedên-
cia de até 3 dias úteis da data marcada para a realização da assembleia. Campinas, 05 de novembro de 2021. 

Moacir da Cunha Penteado  Presidente do Conselho de Administração.

       SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 757/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0062966-4, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS XVIII, por intermédio, para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de Compras - GTC/
Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da 
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h do dia 23 de novembro de 
2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 7ª Comissão 
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:  
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, 
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na 
Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-
010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do 
edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
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PUBLICIDADE LEGAL

VERDE E
MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL SEM DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00033
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011623-0
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Sul IV - Grupo M’Boi 
Mirim, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, 
deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público a republicação de 
edital sem devolução de prazo no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada 
no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a 
RETOMADA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 11:30 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00034
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011620-8
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
de manejo e conservação de áreas verdes para o Sul III - Grupo Shangri-lá, conforme 
discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público a republicação de 
edital sem devolução de prazo no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada 
no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a 
RETOMADA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 12:00 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00035
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011604-6
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
de manejo e conservação de áreas verdes para o SUL I - Grupo Cordeiro, conforme 
discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público a republicação de 
edital sem devolução de prazo no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada 
no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a 
RETOMADA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 12:30 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00036
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012475-8
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE III - Grupo 
Nebulosas, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público a republicação de 
edital sem devolução de prazo no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada 
no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a 
RETOMADA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 13:00 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00037
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012478-2
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE V - Grupo 
Piqueri, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, 
deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público a republicação de 
edital sem devolução de prazo no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada 
no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a 
RETOMADA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 13:30 horas. 

DOCUMENTAÇÕES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS ACIMA MENCIONADOS
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.bec.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DOS EDITAIS ACIMA MENCIONADOS
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, ou 
mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de 
Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, 
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SUBPREFEITURAS

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2021
Processo Administrativo n° 6012.2021/0008620-0.
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA 
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meio da Coordenadoria Geral das 
Licitações SMSUB/COGEL, sediada na Rua Líbero Badaró, nº 504 - 23º andar - 
São Paulo, SP, realizará licitação objetivando o registro de preços de insumos e 
serviços para execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária 
da Cidade de São Paulo, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 
MENOR PREÇO e regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão  
as disposições a serem processadas e julgadas em conformidade com a Lei 
Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 56.475/2015,  
Lei Complementar nº 123/06, bem como de conformidade com a Lei Federal  
nº 8.666/93 e demais normas complementares e disposições deste instrumento.
Data e Hora da Entrega dos Envelopes: 08/12/2021 - 9h às 10h.
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 08/12/2021 - Horário: a partir  
das 10:01min.
Local: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - RUA LÍBERO 
BADARÓ, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO.
DO OBJETO: para registro de preços de insumos e serviços para execução de 
serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo  
site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e encurtador.com.br/kwM26.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser  
solicitados EXCLUSIVAMENTE através do endereço de correio eletrônico: 
cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

VERDE E
MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL SEM DEVOLUÇÃO DE PRAZO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/SVMA/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0009877-3
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00030
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de serviços Técnicos de Manejo e Conservação para o 
Parque Augusta, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e tornamos público no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br, desta maneira comunicamos que a SESSÃO DE ABERTURA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/SVMA/2021, acontecerá na data do dia 11 
de novembro de 2021, às 09:00 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00040
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012480-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Centro I - Grupo 
Aclimação, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e torna público no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 09:30 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00041
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012481-2
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o Centro II - Grupo 
Independência, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e torna público no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 10:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00042
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012483-9
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o OESTE I - Grupo 
Cemucan, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e torna público no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/
SVMA/2021, marcada para o dia 11 de novembro de 2021, às 10:30 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00043
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012477-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE IV - Grupo 
Aricanduva, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e torna público no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/
SVMA/2021, marcada para o dia 16 de novembro de 2021, às 13:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00044
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012485-5
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o NORTE I - Grupo 
Toronto, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, 
deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e torna público no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/
SVMA/2021, marcada para o dia 16 de novembro de 2021, às 13:30 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/SVMA/2021
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002021OC00045
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012486-3
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o NORTE II - Grupo 
Anhanguera, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, informa que estamos republicando 
o edital sem devolução de prazo e torna público no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/
SVMA/2021, marcada para o dia 16 de novembro de 2021, às 14:00 horas. 

DOCUMENTAÇÕES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS ACIMA MENCIONADOS 
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.bec.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DOS EDITAIS ACIMA MENCIONADOS
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, ou 
mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de 
Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, 
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
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PUBLICIDADE LEGAL
SUBPREFEITURAS

M’BOI MIRIM

INTERESSADO: SUB-MB/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Subprefeitura M’Boi Mirim, através da Comissão Permanente de  
Licitação instituída pela Portaria nº 004/SUB-MB/2021, alterada pelas Portarias nº 
008/SUB-MB/GAB/2021 e nº 011/SUB-MB/GAB/2021, torna público, a realização 
de licitação na modalidade:
  1 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/SUB-MB/2021
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0001713-5
  TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
  REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
   OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 

OBRAS PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA COM CONTENÇÃO DE 
MARGEM DE CÓRREGO, LOCALIZADO NA RUA IZABEL DE OLIVEIRA E 
RUA DO CÓRREGO, ALTURA DO Nº 98 - CEP 04966-010 - PARQUE - PARQUE 
DAS CEREJEIRAS - DISTRITO JARDIM ANGELA - SÃO PAULO - SP

   DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 23/11/2021 ATÉ AS 
08H30

  DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 23/11/2021 ÀS 09H00
  2 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14/SUB-MB/2021
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0001717-8
  TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
  REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
   OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 

OBRAS PARA READEQUAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SOARES 
DE SOUSA JUNIOR AO LADO DO Nº 11 - CEP 04929-340 - ALTO DA RIVIERA 
- DISTRITO JARDIM ANGELA - SÃO PAULO - SP, COM IMPLANTAÇÃO DE 
QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E VESTIÁRIO

   DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 23/11/2021  
ATÉ AS 13H30

   DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 23/11/2021 ÀS 14H00
   3 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/SUB-MB/2021
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0001985-5
  TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
  REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
   OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS 

PARA CONTENÇÃO DE MARGEM DE CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA 
DAS TRÊS MARIAS - CEP 05874-180 - CHÁCARA SANTA MARIA - DISTRITO 
JARDIM ANGELA - SÃO PAULO - SP, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO

   DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 24/11/2021  
ATÉ AS 08H30

  DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 24/11/2021 ÀS 09H00
  4 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/SUB-MB/2021
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0002140-0
  TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
  REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
   OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 

OBRAS PARA READEQUAÇÃO DA ÁREA MUNICIPAL - SEDE SOCIAL DO 
CENTRO COMUNITÁRIO - PSA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES 
MACIEL, 637 - CEP 05823-070 - PARQUE OTERO - DISTRITO JARDIM SÃO 
LUIZ - SÃO PAULO - SP

   DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 24/11/2021  
ATÉ AS 13H30

  DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 24/11/2021 AS 14H00
Os editais e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente por “download” na 
página http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou na Sede desta 
Subprefeitura, mediante o recolhimento através da DAMSP - Documento de 
Arrecadação do Município de São Paulo aos cofres públicos na importância de 
R$ 0,24 (vinte e três) por folhas em conformidade com o Decreto Municipal 
nº 60.049/2021, ou ainda mediante a entrega de CD-ROM/PEN DRIVE, no horário 
das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

       CULTURA

AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068-SMC-G-2021 - Processo SEI: 6025.2021/0016742-1 
- OC nº 801003801002021OC00106
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, situada na Rua Libero Badaró, 346 - Centro, São Paulo, Capital,  
CEP: 01009-000 torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de 
julgamento de MENOR VALOR TOTAL POR LOTE, objetivando a Contratação de 
empresa especializada para aquisição de licença para uso do SOFTWARE AutoCAD 
2021, com o conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D incluídas no AutoCAD, para 
uso da Secretaria Municipal de Cultura.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso 
ao site www.bec.sp.gov.br, nas condições descritas no Edital.
A sessão será realizada no dia 19/11/2021 às 11:00 horas.
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também 
constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br

Conductor Tecnologia S.A. 
CNPJ/ME nº 03.645.772/0001-79 – NIRE 35.300.191.234

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 27/09/2021, às 09h00min, na sede da “Companhia”. Convocação e Presença: Dispensada, face 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Antônio Carlos Soares Junior; 
e Secretário: Sr. Duilio de Oliveira Beneduzzi. Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: (i) Retificação da 
ata da AGE de 28/06/2021: É aprovada a retificação do Item (ii) das Deliberações da ata da AGE de 28/06/2021, de modo 
a consignar que o aumento de capital mencionado no referido item seria integralizado até o dia 31/08/2021, quando o valor 
foi de fato integralmente realizado. Consequentemente, a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social, vigente na AGE de 
28/06/2021, deve mencionar que o capital social à época era parcialmente integralizado. Nesse sentido, a correta redação 
do Item (ii) das Deliberações da ata da AGE de 28/06/2021 é a seguinte: (ii) Aumento do capital social: É aprovado, nos 
termos do artigo 13, inciso (xiii) do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia mediante aporte 
a ser integralmente realizado, até o dia 31/08/2021, pela Conductor Technology LLC (CNPJ/ME nº 37.686.711/0001-71), no 
importe de R$ 19.813.004,40 passando, assim, dos atuais R$ 195.478.017,20 para R$ 215.291.021,60, sem a emissão de 
novas ações. Nestes termos, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a contar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º. O Capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 215.291.021,60, 
dividido em 74.566.287 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Ratificação: É aprovada a ratificação 
integral de todas as demais deliberações consignadas na AGE de 28/06/2021. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes mediante 
assinatura eletrônica com certificação digital. Barueri/SP 27/09/2021. Assinaturas: Mesa: Antônio Carlos Soares Junior – 
Presidente; e Duilio de Oliveira Beneduzzi – Secretário. Acionistas Presentes: Antônio Carlos Soares Junior e Conductor 
Technology LLC. JUCESP – Registrado sob o nº 522.887/21-1 em 29/10/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Conductor Tecnologia S.A. 
CNPJ/ME nº 03.645.772/0001-79 – NIRE 35.300.191.234

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 30/09/2021, às 10h00min, na sede “Companhia”.Convocação e Presença: Dispensada, face a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Diogo Frenkel; e Secretário: Sr. 
Duilio de Oliveira Beneduzzi. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: (i) Aumento do capital 
social: É aprovado, nos termos do artigo 13, inciso (xiii) do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da 
Companhia mediante o aporte realizado pela Conductor Technology LLC (CNPJ/ME nº 37.686.711/0001-71), no importe de 
R$ 213.020.528,01 passando, assim, dos atuais R$ 215.291.021,60 para R$ 428.311.549,61, sem a emissão de novas ações. 
Nestes termos, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a contar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O Capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 428.311.549,61, dividido em 74.566.287 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” (ii) Autorizar a administração da Companhia a tomar as providências necessárias e praticar 
todos os demais atos necessários ou convenientes para a implementação da deliberação do item (i) acima. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes mediante assinatura eletrônica com certificação digital. Barueri/SP, 30/09/2021. Mesa: Diogo Frenkel – 
Presidente; e Duilio de Oliveira Beneduzzi – Secretário. Acionistas Presentes: Antônio Carlos Soares Junior e Conductor 
Technology LLC. JUCESP – Registrado sob o nº 522.888/21-5 em 29/10/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033596-48.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ALI KALIL KATAYA, Libanês, Administrador, CPF 
235.365.488-65, com endereço à Rua Franco, 517, Apto 10, Jd Planalto, CEP 13820-000, Jaguariuna - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Asc Fomento Mercan�l Ltda, alegando em síntese: o executado tornou-se inadimplente em relação alguns �tulos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida no valor de R$48.572,24, que deverá ser atualizada até a data do efe�vo pagamento, acrescida de honorários 
advoca�cios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o pagamento 
acima assinalado, os honorários advoca�cios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil).No prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, poderá o executado opor-se à presente execução por meio de embargos. No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prá�ca do Tribunal de Jus�ça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). 
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos execu�vos, man�do o depósito, que será conver�do em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo 
Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das 
prestações subsequentes e o reinício dos atos execu�vos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao 
direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). O edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Campinas, aos 08 de outubro de 2021    P-05e06/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PROCESSO 04/19

PREGÃO 04/19
OBJETO: Contratação de empresa qualificada para execução 
de serviço de transporte escolar. CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. CONTRATADO: ANDRELINO 
XAVIER BERCHOL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ME. Constitui 
objeto deste Termo Aditivo o realinhamento de preços no valor 
de R$ 95.380,00 (noventa e cinco mil, trezentos e oitenta re-
ais). As demais cláusulas e condições do contrato permanecem 
inalteradas. DATA: 05 de novembro de 2021. 

EDGAR DOURADOS MATOS
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 18ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0038515-37.2019.8.26.0100. Executados: requerido(s) SPE 15 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - Apto. c/área privativa de 51,750m2 em Pirituba. Avenida Raimundo Pereira 
de Magalhães, nº2.815, São Paulo/SP - Contribuinte nº 07837112636. Descrição completa na Matrícula nº 169.644 do 16º 
CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo R$ 300.000,00 - (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 
21/01/2022 às 15h30min, e termina em 21/02/2022 às 15h30min.Ficam os requerido(s) SPE 15 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/09/2021.. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1036378-79.2017.8.26.0506. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr. Francisco Camara Marques Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
NANDOCLA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 10.847.560/0001-30 e CLAUDIA APARECIDA PINTO DE CASTRO,
Brasileira, Casada, Diretora, CPF 271.326.008-69, ambos com endereço à Rua Concheta D’Andrea Gual, 201, Quintino Facci II,
CEP 14070-040 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando
em síntese: o exequente objetiva receber a quantia de R$ 135.388,23 (julho de 2017), representada pela Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.399.426. Dá-se a causa o valor de R$ 135.147,81. Encontrando-se os executados
atualmente em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta,
para que, no prazo de três (3) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da dívida, no
montante de R$ 135.388,23, (julho/2017), devendo ser corrigida até a data do efetivo pagamento, acrescida das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Os honorários de advogado foram arbitrados em 10% sobre o valor em execução, ficando
ADVERTIDOS de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado,
assegurada a possibilidade de alteração, no julgamento dos eventuais embargos à execução, bem como de que o reconhecimento
do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para
oferta de embargos, permitirá aos executados requerer que seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (NCPC, art. 916). Não havendo
pagamento ou apresentação de embargos, ser-lhes-á nomeado Curador Especial. PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO: 15
(quinze) dias, contados do decurso do prazo deste Edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 06 de outubro de 2021.

                            “ BOM DIA RIBEIRÃO PRETO ”
05 + 06 / 11 / 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0000162-30.2021.8.26.0108. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Cassiano Severo da Conceição.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000162-30.2021.8.26.0108. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr. RICARDO VENTURINI BROSCO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
CASSIANO SEVERO DA CONCEIÇÃO CPF 341.254.262-87,que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por
Banco Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 88.071,46 (janeiro de 2021). Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Cajamar, aos 08 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006965-89.2018.8.26.0084. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Unicred do Estado de São Paulo. Executado: Adriana Regina da Cruz Vaccari. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006965-89.2018.8.26.0084. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro
Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Egon Barros de Paula Araújo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA
REGINA DA CRUZ VACCARI, Brasileira, Solteira, Técnica em Enfermagem, CPF 287.967.748-35, com endereço à Avenida
Comendador Aladino Selmi, 2551, B131 QAF, Vila San Martin, CEP 13069-096, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Unicred do Estado de São Paulo, alegando em síntese: as partes firmaram contrato
de empréstimo nº 2016120233 no valor de R$ 15.000,00 em 20/07/2017 a ser pago em 36 parcelas corrigidas monetariamente;
a requerida está inadimplente desde 10/05/2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, sob pena de penhora de bens, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil; nos termos do art.
827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão
ser reduzidos pela metade; registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por
dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.
231, do Código de Processo Civil; alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e de juros de um por cento ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Campinas, aos 21 de outubro de 2021.

Processo 1053255-46.2020.8.26.0100 - Monitória - Transporte de Coisas - Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos
e Panificação Ltda - Transportadora Sul Pará Eireli - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1053255-46.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TRANSPORTADORA SUL PARÁ EIRELI,
(CNPJ. 30.409.653/0001-90), que Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos e Panificação Ltda lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 60.000,00 (junho de 2020), decorrente do Contrato para prestação de
serviços de transporte de leite. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e
Publicado na forma da lei. NADA MAIS.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/
SP. Processo: nº 0000496-40.2009.8.26.0543. Executados: MARILÚCIA ALENCAR DA SILVA PESSOA, JOSÉ MARIA PESSOA.
LOTE 001 - 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: CITROEN/C3 AIRCROSS GLXA, ANO/MODELO: 2013/2013, PLACA: FHD-8768;
COR: PRETA, RENAVAM: 00537081577; CHASSI: 935SUNFNWDB560223; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, situado na
Estrada da Penhinha, nº 2.985, Arujá/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 34.738,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 17.369,00 (50%
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN, ANO/
MODELO: 1999/2000, PLACA: BUB-1006; COR: AZUL, RENAVAM: 00723524157; CHASSI: 9C2JC2500YR002495; COMBUSTÍVEL:
GASOLINA, situado na Estrada da Penhinha, nº 2.985, Arujá/SP.  Lance mínimo no 1º leilão: R$ 2.395,00 - Lance mínimo no 2º leilão:
R$ 1.197,50 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/01/2022 às
15h10min, e termina em 24/01/2022 às 15h10min; 2º Leilão começa em 24/01/2022 às 15h11min, e termina em 14/02/2022
às 15h10min. Ficam os executados MARILÚCIA ALENCAR DA SILVA PESSOA, JOSÉ MARIA PESSOA, bem como o credor ESTADO
DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 18/03/2019 e 09/05/2019 respectivamente.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SÁBADO/6 DE NOVEMBRO DE 202112

PUBLICIDADE LEGAL

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPIVARI/
SP. Processo: nº 1002967-58.2016.8.26.0125. Executadas: STW EMPACOTAMENTOS EIRELI EPP, TATIANA VITOR DE SOUZA.
DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/FIT LX FLEX, ANO/MODELO: 2010/
2011, PLACA: ERQ-7315; COR: PRATA; RENAVAM: 00257212370; CHASSI: 93HGE6850BZ105056; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/
GASOLINA, localizado na Rua Geraldo Bourroul, nº 66, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 36.494,00 - Lance mínimo
no 2º leilão: R$ 21.896,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 19/
11/2021 às 13h00min, e termina em 22/11/2021 às 13h00min; 2º Leilão começa em 22/11/2021 às 13h01min, e termina
em 13/12/2021 às 13h00min. Ficam as executadas STW EMPACOTAMENTOS EIRELI EPP, na pessoa de seu representante legal;
TATIANA VITOR DE SOUZA, bem como o credor fiduciário ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 12/07/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1030466-24.2017.8.26.0564. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Senior Aço Inox Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1030466-24.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SENIOR
AÇO INOX LTDA, CNPJ 13.042.459/0001-08, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco
Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de débito, no valor de R$ 191.922,67 (novembro/2017), decorrente
de empréstimo eletrônico contrato nº 385/9966126. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento ou apresente embargos monitórios. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 20 de outubro de 2021.

Processo 1005713-29.2019.8.26.0565 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S.A. - Lucio
Flavio Lopes Terra - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005713-29.2019.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIO FLAVIO LOPES TERRA, Brasileiro, Divorciado, Diretor de Empresas, CPF 028.291.908-23, com
endereço à Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 188, casa 04, Nova Gerty, CEP 09580-020, São Caetano do Sul - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S.A., objetivando receber R$ 63.467,54
(agosto/2019), referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 1054039, acostado aos autos.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 24 de setembro de
2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006432-79.2017.8.26.0565. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Jortech Montagens Industriais Ltda - Epp e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006432-79.2017.8.26.0565.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JORGE
LORETO, Brasileiro, Divorciado, Empresário, RG 12.475.168, CPF 012.170.728-88, com endereço à Rua Santos Dumont, 245,
Boa Vista, CEP 09572-040, São Caetano do Sul - SP, FABIO LORETO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35.101.936-4, CPF
349.127.968-24, com endereço à Rua Anavinga, 19, Jardim Guairaca, CEP 03244-120, São Paulo - SP e JORTECH MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ 07.760.363/0001-74, com endereço à Rua Santos Dumont, 245, Boa Vista, CEP 09572-040,
São Caetano do Sul - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
objetivando a quantia de R$ 39.245,66 (abril de 2018), representada pela Carteira/Contrato n.º 351/9038139, assinado em 31/
03/2015. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o
crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 27,05, R$
368,13 e R$ 3,28. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 25 de outubro de
2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA/SP. Processo: nº 0008645-40.2002.8.26.0003. Executada: MARINALVA (ou MARIVALDA) LOPES LENGLER.
Apartamento nº 66 (composto de 02 dormitórios e 01 vaga de garagem), com a área total de 93,997 m², situado na Rua Tâmaras,
nº 210, Edifício Carolina, Vila Paulista, São Paulo/SP. Contribuinte nº 089.570.0122.0 (Conforme fls. 314 dos autos). Descrição
completa na Matrícula nº 109.346 do 8º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 409.752,50 - Lance mínimo na 2ª praça:
R$ 245.851,50 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 07/12/2021
às 10h10min, e termina em 10/12/2021 às 10h10min; 2ª Praça começa em 10/12/2021 às 10h11min, e termina em 24/
01/2022 às 10h10min. Fica da executada MARINALVA (ou MARIVALDA) LOPES LENGLER, seu cônjuge, se casada for, a credora
hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, bem como a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 31/03/2014.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0027133-76.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: YK CHO COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES ME. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027133-76.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Yk Cho Comércio
de Representações ME (CNPJ. 11.685.627/0001-40), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco
Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 113.177,00 (junho de 2021). Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2021.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0047130-79.2020.8.26.0100.
O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcelo de
Almeida Andrade (CPF. 221.394.698-10), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco Bradesco S/A,
foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 35.617,25 (outubro de 2020). Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena
de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 07/10/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008165-16.2014.8.26.0006. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: M de Carvalho Moura - Telecomunicações - Me. e outro.
Tramitação prioritária. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008165-16.2014.8.26.0006. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a M de Carvalho MouraTelecomunicações - ME (CNPJ. 11.544.674.674/0001-73) e Michele
de Carvalho Moura (CPF. 277.022.848-03), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia
de R$ 40.322,08 (junho de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 2733110. Estando as executadas
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 3.730,54. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1011422-72.2016.8.26.0008. Executados: JOSÉ EDUARDO SANTOS DE CAMARGO, CARLOS
ALBERTO DE MIRANDA LOPES, ROSIMARY MOTA LOPES. DIREITOS DO FIDUCIANTE que recaem sobre o Apartamento nº 14
(composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte e com direito ao uso de 01 armário de nº 04 e 02 vagas de garagem), localizado no
1º Pavimento do Edifício Cote Rotie Bloco C, integrante do Condomínio Cotes Du Rhone, situado na Avenida Vereador Abel Ferreira,
nº 1950, São Paulo/SP - Contribuinte nº 053.299.0216.9 (Conforme Av. 03). Descrição completa na Matrícula nº 122.442 do 7º CRI
da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 539.782,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 323.869,54 (60% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/11/2021 às 15h00min, e termina em 24/11/2021 às
15h00min; 2ª Praça começa em 24/11/2021 às 15h01min, e termina em 14/12/2021 às 15h00min. Ficam os executados JOSÉ
EDUARDO SANTOS DE CAMARGO, seu cônjuge, se casado for, CARLOS ALBERTO DE MIRANDA LOPES, seu cônjuge e
coexecutada ROSIMARY MOTA LOPES, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, bem como a credora PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/01/2021.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/
SP. Processo: nº 0009215-42.2020.8.26.0602. Executado: CLAUDINE SANTANA. 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO: JTA/
SUZUKI EN125 YES, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA: DQU-2348; COR: PRETA, RENAVAM: 00943402700; CHASSI:
9CDNF41LJ8M108750; COMBUSTÍVEL: GASOLINA, localizado na Rua João Luiz Vieira Tavares, nº 1590, Sorocaba/SP -  Lance
mínimo no 1º leilão: R$ 3.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 1.800,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS
DOS LEILÕES - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h00min, e termina em 31/01/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa
em 31/01/2022 às 15h01min, e termina em 21/02/2022 às 15h00min. Fica o executado CLAUDINE SANTANA, bem como o
credor ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DA FAZENDA) e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/06/2021.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E AVISO DE LEILÃO PÚBLICO, AÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA DE ACUMULADORES AJAX LTDA, BATE-
RIAS AJAX LTDA, AJAX TREPLAN CONSTRUTORA LTDA, CACHOEIRA METAIS LTDA e outros. Processo principal nº 1104672-82.2013.8.26.0100. Incidente 
de arrecadação nº 1008091-87.2016.8.26.0071. O Doutor Juiz De Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar que perante este Juízo processam-se os autos 
do processo de incidente de arrecadação nº 100891-87.2016.8.26.0071, tendo sido designado leilão público eletrônico dos bens abaixo descritos, de 
acordo com as regras a seguir expostas.
DO LEILÃO: O leilão será realizado em três praças. A primeira praça terá início no dia 09/11/2021 às 10:00 horas e encerrar-se-á no dia 16/11/2021 às 
10h00. Não havendo lance igual ou superior à importância de avaliação, a segunda praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 
16/11/2021, às 10:01 horas e encerrar-se-á no dia 23/11/2021 às 10h00. Não havendo lances que atinjam 50% (cinquenta por cento) do valor da avalia-
ção, a terceira praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 23/11/2021 às 10h01 até o dia 30/11/2021 às 10h00 por qualquer preço. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do portal http://www.sumareleiloes.com.br e será conduzido pelo Leiloei-
ro Oficial GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, MATRICULADO na JUCESP sob nº 640, habilitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo – TJ/SP a quem será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor. DOS BENS MÓVEIS: Serão leiloados 11 (onze) 
bens móveis arrecadados na falência do grupo econômico Acumuladores Ajax, descritos na sequência. LOTE 1 - FIAT/FIORINO IE, PLACAS MAD6275, 
BRANCA, ANO/MODELO 05/06, CHASSIS 9BD25504568761880, RENAVAM 00858808838, GASOLINA, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E 
BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO DOCUMENTO R$ 16.750,00 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) qualificado às fls. 156; LOTE 2 - 
VW/KOMBI, PLACAS HKJ9651, BRANCA, ANO/MODELO 09/09, CHASSIS 9BWMF07X69P022954, RENAVAM 00132433290, ÁLCOOL/GASOLINA, CONSTA 
PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS) qualificado às fls. 156; LOTE 3 - 
TOYOTA/BANDEIRANTE, PLACAS CJX3865, BRANCA, ANO/MODELO 90/90, CHASSIS 9BR0J0060L1010086, RENAVAM 00420199764, CONSTA PENDÊNCIA 
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, SUCATA DESMONTE AVALIAÇÃO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 4 - SR/LI-
BRELATO SRCD 2E, PLACAS OGN6283, ANO/MODELO 12/12, CHASSIS 9A9CD1742CLDJ5270, RENAVAM 00461760649, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMI-
NISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 5 - SR/LIBRELATO SRCS 3E, PLACAS 
OGN6203, ANO/MODELO 12/12, CHASSIS 9A9AC2573CLDJ5218, RENAVAM 00461757419, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENA-
JUD, AVALIAÇÃO R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 6 - SR/LIBRELATO SRCT 2E, PLACAS OGN6263, ANO/MODELO 12/12, CHAS-
SIS 9A9CT1722CLDJ5270, RENAVAM 00461760100, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 15.000,00 (QUINZE 
MIL REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 7 - FORD/CARGO 1622, PLACAS BUS4446, BRANCA, ANO/MODELO 98/98, CHASSIS 9BFYTNFT6WDB82659, RENAVAM 
00701157844, COM MUNCK ACOPLADO, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 55.000,00 (CINQUENTA E 
CINCO MIL REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 8 - M.BENZ/OF 1620, PLACAS BXJ9909, BRANCA, ANO/MODELO 96/97, CHASSIS 9BM384087TB106077, RENA-
VAM 00667115994, DIESEL, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 18.800,00 (DEZOITO MIL E OITOCENTOS 
REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 9 - VW/VW 16.210 H, PLACAS IEJ6295, BRANCA, ANO/MODELO 90/90, CHASSIS 9BWZZZM8ZLC021903, RENAVAM 
00576995134, DIESEL, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 35.500,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUINHEN-
TOS REAIS) qualificado às fls. 156; LOTE 10 - VOLVO/FH 400 6X2T, PLACAS DPF9804, BRANCA, ANO/MODELO 08/08, CHASSIS 9BVASG0C08E742666, RENA-
VAM 00978289285, DIESEL, CONSTA PENDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E BLOQUEIO RENAJUD, AVALIAÇÃO R$ 177.000,00 (CENTO E SETENTA E SETE MIL 
REAIS) qualificado às fls. 155; LOTE 11 - EMPILHADEIRA CLARK C300, AVALIAÇÃO R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) qualificado às fls. 155; DO VALOR 
MÍNIMO DA VENDA: No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será o valor da avaliação acima descrito. No segundo 
leilão, o valor mínimo para a venda corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. No terceiro leilão será por qualquer preço, 
sendo que o lance e/ou proposta ofertado será submetido à aprovação e homologação do Juízo da 5ª Vara Cível de Bauru do Estado de São 
Paulo. Os interessados deverão realizar a visita aos bens para verificar a situação real e estado de conservação, isentando o leiloeiro, o administra-
dor judicial e o juízo falimentar de qualquer responsabilidade e divergência. VENDA EM CONDIÇÃO “AD CORPUS”. A visita deverá ser agendada através 
do escritório do leiloeiro no site www.sumareleiloes.com.br. Dúvidas sobre a visitação deverão ser encaminhadas no e-mail visitas@sumareleiloes.-
com.br. DOS ÔNUS: As restrições judiciais constantes nos lotes serão baixadas mediante deliberação judicial. O lote classificado como Sucata 
Desmonte apresenta restrições judiciais as quais serão objeto de deliberação judicial sem previsão de prazo para respectivas baixas permanentes, 
para os lotes sucatas com registro fora do estado de São Paulo não fica assegurada a baixa permanente. Para veículos com registros fora do 
estado de São Paulo, as transferências serão feitas mediante atendimento de ordem judicial. Eventuais restrições financeiras e leasing serão baixa-
das após a realização do leilão, servindo a arrecadação para pagamento das pendências financeiras. Eventuais débitos incidentes sobre o bem, 
seguirão as disposições previstas no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – “CTN” e o Art. 141, lei 11.101/2005 parágrafo II: “O objeto 
da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, 
as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”. Sendo que as despesas e tributos que incidirem após a arrema-
tação correrão por conta exclusiva do arrematante. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Será sempre considerado vencedor o maior lance ofer-
tado, observado o lance mínimo, independente da forma ou condição de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado, nos termos do artigo 895 § 7º e 8º do Código de Processo Civil. a) 
À VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista do valor do lance, o arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou 
mediante guia judicial, o pagamento da integralidade do valor do lance. b) PARCELADO: Ao optar pelo pagamento parcelado, deverá ser apresen-
tada, por escrito, até o início de cada praça, proposta de parcelamento indicando prazo, a modalidade, indexador de correção monetária e as 
condições de pagamento do saldo para aquisição do bem, por valor não inferior ao  valor mínimo de cada praça ao gestor judicial através do 
endereço de e-mail juridico@sumareleiloes.com.br, devendo ainda ofertar lance na plataforma de disputa; Optando pelo pagamento parcelado, o 
licitante, no ato da proposta deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou mediante guia judicial, o pagamento do valor mínimo correspondente a 25% 
(vinte e cinco) do valor da arrematação, quitando o valor remanescente em, no máximo, 30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º do Código de Processo 
Civil) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data da arrematação. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do Código de Processo Civil). 
O valor das parcelas deverá ser atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, pela Tabela Prática do TJSP (INPC), devendo o montante 
ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. Caso o vencimento de alguma parcela 
recaia em final de semana ou feriado, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Em caso de arrematação 
mediante pagamento parcelado, o r. juízo poderá condicionar a entrega do(s) bem(ns) à quitação de todas as parcelas. Na hipótese de inadimple-
mento, a parte lesada poderá optar pela resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido. Caso seja 
pleiteada a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo 
da apuração de eventuais perdas e danos, perderá o sinal de negócio já pago. Caso seja pleiteada a execução, todas as parcelas vincendas 
vencerão antecipadamente à data da parcela inadimplida, incidindo sobre o montante devido a multa prevista no art. 895 §4º do da Lei 13.105/2015, 
além das demais sanções eventualmente previstas neste edital e/ou na legislação em vigor, arcando o arrematante inadimplente com as custas 
processuais e honorários advocatícios decorrentes da execução, tudo isso sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos. Caso não haja 
pagamento no prazo estipulado, o juiz poderá aprovar a venda do bem para o segundo colocado, pelo último lance por ele ofertado. É de respon-
sabilidade do Arrematante a impressão e confecção das guias judiciais referente aos pagamentos parcelados. A COMISSÃO do leiloeiro oficial 
estipulada em 5% (cinco por cento) e deverá ser paga sobre o valor total da arrematação, em qualquer uma das opções, em até 24 (vinte e quatro)  
horas diretamente ao leiloeiro oficial através de depósito bancário. Orientações para participar do leilão constam no site: http://www.sumareleiloes.-
com.br/. DOS LANCES: Os lances deverão ser ofertados pela rede INTERNET, através do portal http://www.sumareleiloes.com.br/. CONDIÇÕES GERAIS: 
Restrições, bloqueios renajud e averbações serão baixadas em momento posterior ao leilão, somente com a expedição de ofício pelo juízo 
responsável pelo leilão. O bem será entregue nas condições em que se encontra, inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda dos bens 
imóveis será sempre considerada ad corpus, sendo que eventuais medidas constantes neste edital serão meramente enunciativas. Em caso de 
arrematação de bem móvel, fica ao encargo do arrematante a retirada e transporte do(s) bem(ns) do local onde o mesmo se encontra. Caberá 
ao arrematante arcar com todos os custos para eventual regularização do(s) bem(ns) arrematado. Caberá ao arrematante arcar com todos os 
custos da arrematação, inclusive para a expedição da respectiva carta de arrematação, se houver. Caberá ao arrematante tomar todas as provi-
dências e arcar com todos os custos para a transferência do(s) bem(ns) junto aos órgãos competentes. Caberá ao arrematante arcar com todos 
os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do(s) bem(ns), inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas 
de transferência, dentre outros. Art. 889, parágrafo único do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO: Os bens encontram-se na Fazenda Morro Agudo, 
Km 07, Rodovia GO-417, Cachoeira de Goiás/GO, e a visitação só ocorrerá mediante agendamento prévio dos habilitados na hasta pública, através 
da plataforma do leiloeiro http://www.sumareleiloes.com.br/. Dúvidas sobre a visitação deverão ser encaminhadas no e-mail visitas@sumareleilo-
es.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, no escritório do leiloeiro locali-
zado à Estrada Municipal Teodor Condiev, 970, 10° andar município de Sumaré, Estado de São Paulo, telefone (19) 3803-9000, e-mail: juridico@su-
mareleiloes.com.br,  ou ainda no escritório do Administrador Judicial, telefone (11) 3228-4272. E para que produza seus regulares efeitos de direito, 
valerá o presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. É expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
mais. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Bauru do Estado de São Paulo.

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUSTAVO MORETTO
Leiloeiro Oficial - Jucesp 640

Plataforma:
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Marília Mendonça morreu 
nesta sexta-feira (5), aos 26 
anos de idade, vítima de um 
acidente de avião. A cantora 
viajava para Minas Gerais, 
onde se apresentaria no 
final de semana. Ela deixa 
Léo, de 1 ano e 9 meses, do 
relacionamento com o ex-
-namorado Murilo Huff.

A informação foi confir-
mada pela Assessoria de 
Comunicação do CBMMG:

“O Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais 
informa que nesta sexta (5), 
ocorreu a queda de uma 
aeronave de pequeno porte, 
modelo Beech Aircraft, na 
zona rural de Piedade de 
Caratinga. O CBMMG con-
firma que a aeronave trans-
portava a cantora Marília 
Mendonça e que ela está 
entre as vítimas fatais.”

O avião de pequeno porte 
bimotor caiu em uma área 
perto de uma cachoeira 

em Piedade de Caratinga, 
interior de Minas Gerais. 
Marília estava na aeronave 
com seu produtor, Henri-
que Brasil, seu tio e asses-
sor Abicieli Silveira Dias 
Filho, piloto e co-piloto.

De acordo com informa-
ções iniciais da assessoria 
de imprensa de Marília, 
todos haviam sido resga-
tados com vida. Porém 
a informação foi negada 
mais tarde pelo Corpo de 
Bombeiros, que confirmou 
a morte de todos os passa-
geiros.

A assessoria também emi-
tiu um comunicado sobre a 
notícia:

“Com imenso pesar, confir-
mamos a morte da cantora 
Marília Mendonça, seu 
produtor Henrique Ribeiro, 
seu tio e assessor Abicie-
li Silveira Dias Filho, do 
piloto e co-pilto do avião, 
os quais iremos preservar 

os nomes neste momento. 
O avião decolou de Goiânia 
com destino a Caratinga/
MG, onde Marília teria uma 
apresentação esta noite. 
De momento, são estas as 
informações que temos.”

Marília nasceu em Cristia-
nópolis, em 22 de julho de 
1995. Ela ganhou destaque 
nacional após lançar seu 
primeiro DVD, em 2016, 
e virou um dos maiores 
nomes do sertanejo com 
Infiel.

Em 2017, Marília foi indica-
da ao Grammy Latino com 
o álbum Realidade e dois 
anos depois com o projeto 
Todos Os Cantos. Entre ou-
tros hits de Marília também 
estão Supera, Ausência, De 
Quem É A Culpa?, Graveto, 
Apaixonadinha, Todo Mun-
do Vai Sofrer.

Em dezembro de 2019, 
Marília deu à luz Léo, seu 
único filho.

Aeronave bimotor caiu na cidade de Piedade de 
Caratinga, em Minas Gerais, com cinco passageiros

Marília 
Mendonça morre aos 26 anos, 

vítima de acidente de avião
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de MMA

Peça de 
movimento
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China e
Malásia

Filho, 
em inglês

Prega 
(em roupa)

Força;
coragem

Lou (?),
cantor
Pontos

positivos

Vil;
canalha

Os carros 
do Carnaval

"(?) Kiss", sucesso
de Pearl Jam

Usar o
sinal "+"

Raça
de boi

Cacique (?) Coral,
fundação que alega
mudar o clima com
técnicas esotéricas
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Gás (?), 
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Tirar (?):
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Doença
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Stephen
Hawking
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olho cuja
cor varia
em cada
pessoa

Opção do
referendo 

Repercute;
reverbera
"Ouvido",

em 
"otoscopia"

3/aba — son. 4/last — reed. 8/monólito. 9/raio de sol.

ARIES - 21/03 a 20/04
Apesar do dia de folga, investir nos estudos, iniciar um curso ou trabalhar em equipe são alguns 
setores onde você poderá se destacar sem fazer muito esforço. se precisar de um foco maior, 
pode contar com o Banho de Atitude para uma ajudinha. Tá de folga? Nesse caso, aproveite para 
sair da rotina e tentar algo novo em casa — se tiver a oportunidade de viajar, melhor ainda! Um 
programa com a galera também ajuda a levantar o astral e dá um chega pra lá na rotina, e se vinha 
sonhando com uma mudança radical na sua imagem, essa é a hora de testar novos looks. Na pa-
quera, você pode cair de amores por alguém que mora longe ou que foi apresentado por um amigo. 
A dois, vai ser difícil apagar seu fogo!

TOURO - 21/04 a 20/05
O fim de semana começou, Touro, e você pode aproveitar para sair de casa e visitar pessoas queri-
das. Uma viagem também conta com excelentes energias! Logo cedo, porém, pode ficar mais fácil 
fazer alguns ajustes na rotina, repensar a carreira e os seus planos a longo prazo. Seu signo não é lá 
muito fã de mudanças, mas as estrelas avisam que elas são inevitáveis — e muito mais favoráveis 
do que você imagina! Que tal fazer uma grande faxina nos armários ou na casa e se livrar de tudo o 
que não usa mais? Aproveite a arrumação em casa para redecorar e comprar um Sino dos Ventos? 
Ele não é só bonito, tem muitas vantagens também. O romance só tem a ganhar se investir em 
altas doses de carinho. A paquera com alguém mais velho pode surpreender.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Neste sábado, seu lado sociável estará mais evidente e você pode se surpreender com programa 
de última hora ou convite para sair com a galera. Se der pra fazer uma viagem, com o mozão ou 
a sós mesmo, se jogue sem pensar duas vezes! Mas nem tudo é festa e a saúde também pode 
exigir alguns cuidados — não baixe a guarda, tá? Praticar exercícios pode ser uma ótima maneira 
de cuidar melhor do seu corpo. No romance, mostre seu lado mais descontraído e surpreenda o 
mozão com presentes ou com um programa novo. Há boas chances de se destacar na paquera, 
especialmente se usar as redes sociais para ampliar seus contatinhos.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Apesar do fim de semana, o serviço pode exigir um esforço extra para colocar tudo em dia. Só 
evite prometer mais do que consegue entregar, caso contrário, pode receber cobranças. Concen-
tre-se no que precisa fazer e não deixe os cuidados com a saúde em segundo plano, e se acha que 
anda se sobrecarregando nos últimos tempos, fazer uma pausa e cuidar de si mesma/o pode ser 
o melhor caminho. Já os assuntos amorosos contam com as bênçãos de Mercúrio e Vênus à tarde. 
Um novo romance pode se firmar e surpreender seu coração! Tanto a paquera quanto a vida a dois 
estão protegidas e prometem fortes emoções, mas da melhor maneira possível. Credo, que delícia!

LEÃO - 22/07 a 22/08
Você vai iniciar o fim de semana com o pé direito, Leão, e tem tudo para se divertir na companhia 
dos amigos ou de pessoas próximas. Seu charme e encanto pessoal estarão a todo vapor e 
pode ser divertido flertar por aí, conhecer gente nova e fazer amigos por onde passar. Depois do 
almoço, assuntos mais práticos ou que envolvem a família podem exigir sua presença. Se tiver 
que resolver algum pepino, não enrole — quanto mais cedo você encarar o problema, mais rápido 
poderá voltar a se divertir. Na conquista, seu charme vai dar um show e será difícil alguém resistir 
aos seus encantos. Um pouco mais de romantismo pode deixar o mozão nas nuvens.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Neste sabadão, talvez seja preciso reservar um tempinho para cuidar das tarefas domésticas ou 
de assuntos que envolvem a família logo cedo. Botar as mãos na massa e fazer alguns sacrifícios 
faz parte, mas não deixe o desânimo dar as caras, meu cristalzinho! Isso porque, depois do almoço, 
Mercúrio e Vênus se entendem e prometem muita diversão para você. Passeio, viagem rápida ou 
mesmo um programa de última hora pode animar seu coração, especialmente se está só e sonha 
com um novo amor. Tem cheirinho de romance no ar! Agora, se já tem compromisso, pode se der-
reter com uma declaração de amor do mozão. Não se esqueça de retribuir na mesma moeda, tá?

LIBRA - 23/09 a 22/10
Você começa o final de semana com muita disposição para conhecer um lugar novo ou fazer uma 
viagem rápida. A Lua se entende com Saturno pela manhã e anima o diálogo, além de trazer ótimas 
oportunidades de paquera logo cedo. Olhe mais ao seu redor! Mas nem tudo é festa e sua atenção 
tende a se concentrar em casa também, mais especificamente, no orçamento familiar. Se as coisas 
andam bem, há chance de conquistar algo importante para o lar, e a Garrafa da Abundância atrai 
ainda mais as coisas boas. É um bom momento para esclarecer mal-entendidos com o mozão, 
além de trocar juras de amor eterno. Só tenha cautela para não se tornar possessivo/a demais 
com quem ama, tá?

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Aproveite o dia de folga para colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa, deixar tudo 
do seu jeito e até reparar as relações com alguns parentes que andavam meio afastados. A Lua 
se entende com Saturno e garante boas energias em tudo o que envolva finanças, inclusive para 
quem precisa botar as mãos na massa ainda hoje. Quem trabalha em home office vai se sair me-
lhor. Como nem tudo é perfeito, o famoso ciúme escorpiano também se destaca — não deixe que 
isso se transforme em um problema, meu cristalzinho. Se quer se dar bem com o crush, saiba que 
um bate-papo descontraído pode fazer maravilhas. Se joga!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Vai sobrar disposição para cuidar dos próprios interesses neste final de semana, meu bem, mas 
talvez você se divirta mais se tiver a chance de fazer um passeio ou viagem rápida. Reserve um 
tempo para curtir seus passatempos preferidos, traçar novas metas ou bater papo com a galera. 
Se precisa trabalhar nesse sabadão, se jogue de cabeça e confie em seus instintos para encontrar 
novas oportunidades de encher o bolso. Se tem alguns contatinhos em vista, não esconda seus 
interesses e puxe papo pra se dar bem na conquista! A vida amorosa fica mais interessante e pode 
surgir a chance de fazer algo animado com o love.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Apesar do dia de folga, pode surgir uma oportunidade de dar aquela reforçada nas finanças, 
Caprica! Ligue suas antenas para descobrir bons negócios, farejar oportunidade lucrativa e encher 
o bolso. Só um conselho: suas chances de sucesso aumentam se fechar a boca e não comentar 
sobre os seus planos com qualquer um. Coloque um Patuá de Proteção na bolsa para garantir 
seus segredinhos. Mercúrio e Vênus se entendem à tarde, colocando as amizades em destaque e 
prometendo muita diversão com a galera. Tudo indica que pode se envolver em um caso proibido 
quando menos espera, mas vale a pena ouvir os avisos de um amigo se estiver em dúvida. Talvez 
tenha que dedicar um cuidado extra ao romance para evitar desconfianças sem fundamento, 
sejam suas ou do mozão.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Neste sabadão, tudo que você vai querer é se divertir na companhia das pessoas próximas, 
especialmente os amigos. Mas a Lua também vai ampliar seus horizontes e despertar o desejo de 
sair da mesmice, vivendo uma experiência diferente da rotina do dia a dia. Apesar do dia de folga, 
Mercúrio e Vênus colocam a vida profissional em evidência e pode ser divertido fazer compras ou 
montar novos looks para impressionar geral quando voltar ao trabalho. As redes sociais podem 
ter um papel importante na conquista, mas não é pra stalkear loucamente o crush, tá? Há sinal de 
sintonia com o mozão, especialmente se vocês tiverem sonhos e interesses em comum.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Se ainda tem tarefas para terminar ou se precisa trabalhar neste sabadão, saiba que vai se sair 
melhor se ficar na sua e não comentar com todo mundo sobre os planos e tarefas que estão na 
sua lista. Tá de folga? Nesse caso, Mercúrio e Vênus se unem pra enviar excelentes energias para 
você curtir o fim de semana, fazer uma viagem com a galera ou simplesmente descobrir novos 
passatempos e interesses. Se está sonhando com um novo amor, preste atenção em alguém de 
outra cidade, muito popular ou com boa posição social. O romance fica mais animado se tiverem a 
oportunidade de dar uma volta e respirar novos ares.
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